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MONTERINGSTIPS
SPACE våtrumspanel uppfyller gällande krav enligt EN 438 för
kompakt högtryckslaminat. Mögeltester vid KTH har visat att
SPACE våtrumspanel klarar mycket hårda fuktbelastningar utan
kvarstående mögelpåväxt eller ytskador.
Panelerna har format 1290*2400mm och levereras i färger enligt
gällande leveransprogram.
Lagra panelerna under 1-2 dygn i rumstemperatur innan monteringen. Normalt fästes profilerna direkt på väggen. Ojämnheter
tas upp med hjälp av utbyggnadsbrickor. Panelerna punktlimmas mot medföljande limbrickor. Infästningar för limbrickor
ska klara en praktisk utdragskraft på 0, 1 kN. Man kan montera
direkt på det gamla väggbeklädnadsmaterialet om det inte har
släppt och det inte finns mögelangrepp. Rengör den gamla
väggen.

Uppvik min. 90 mm
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I tjocka skivor
Exempelvis ESSVE skivplugg
Exempelvis TPS spikplugg diameter 5-6 mm
Fischer GB el. likvärdig

B E A R B E T N I N G A V L A M I N AT

Anslutning till golvmaterial

•

FÄSTDON

1)
2)
3)
4)

Fogmassa

Golvmatta

P.g.a. korrosionsrisken skall aluminiumprofilerna inte monteras
med direkt mot ev. stålprofiler. Utnyttja alla infästningshål och
använd skruv (4-5 mm) som ger en bärförmåga om min. 15 kg/
hål vertikal last.

SPIKPLUGG

Uppvik hit

GOLVMATTA

FÄSTDON

Handdukskrokar och andra lätta föremål kan fästas med
dubbelhäftande tejp.
Föremål som inte behöver förankras i bakväggen:
1. Borra hålet 0,5 mm mindre än skruvens diameter.
2. Använd en M-gängad skruv typ Taptite, som skär
gängor i laminatet.
Vägghängd utrustning som monteras direkt mot panelerna
ska förankras i bakväggen. Sala ut bakom panelerna så att
de inte ”kupar” mot bakväggen.

Sågning
-Cirkelsåg - Använd hårdmetallklinga med 48 tänder vid
diameter 150 mm.
-Sticksåg - Använd klinga för acryl eller glasfiber
Borrning
-Mindre hål - Snabbstålsborr med 60 - 80° spetsvinkel
-Större hål - Hålsåg av hårdmetall
Limrekommendationer
- Casco - S40 - 3M - 5300
- Sika - 521 /221 eller likvärdig
Genomföringar i Space Våtrumspanel
- Vatten/värmerör
Borra 2 mm större hål, täta med tätnings massa och täck med
FMM väggbricka eller likvärdig
- Eldosor
Bygg ut i nivå med Space-panelen
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GÖR SÅ HÄR
1 . Fäst sockelprofilen med justerbara beslag (c/c
max 600)

2. Väg in och lås med ytterligare en skruv.

3. Montera hörnprofil

4. Skruva fast limbrickor (minst två skruv/bricka) i dubbla
rader c/c 400 mm bakom skivan, och limma.

Vid panelbredd mindre än 600
mm endast en rad limbrickor
centrerat bakom panelen.

5. Börja panelmontaget i duschhörnet.

6. Knacka in skarvprofilen och fäst i väggen.

6 mm
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7. Måttagning vid vägghörn.

8. Kapa skivan.

6 mm
Kapmått
Baksida

Framsida

9. Täta med tätningsmassa och fäst hörn profilens
inre del.

10. Avsluta vid dörr.

H-profil

11. Montering av ytterhörn.

12. Anslutning vid fönster. Montageföljd 1-4.

Lim

2
1
3

4
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DE OLIKA DELARNA I SPACE VÅTRUMSPANEL

lnnerhörnsprofil
Utbyggnadsbrickor
Lim brickor
Monteringsbeslag
Sockelprofil
Uppvikt matta

H-profil
Takprofil
Space panel
Anslutningsprofil
Ytterhörnsprofil

Starta montaget i ett
hörn

RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
Starka kalkfläckar tvättas , med 10 %
ättik- eller citronsyra.
Fläckar från färg, märkpennor, nagellack
etc. avlägsnas med T-sprit, aceton eller
lacknafta, följt av en eftertvättning med
vatten och allrengöringsmedel.
OBS! Använd inte stålull eller andra
slipande preparat.

Avsluta
montaget
vid dörr
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PROFILER TILL SPACE VÅTRUMSPANEL
Sockelprofil fästes direkt på
väggen med justerbara beslag

lnnerhörnsprofil består av två
delar, bakre och främre del.

Ytterhörnsprofil anslutes till sockelprofilerna och fästes i väggen.

Avslutningsprofil används som avslutning då SPACE Våtrumspanel endast
monteras på en del av väggen.

Takprofil

H-profil används för skarvning
mellan två paneler.

Anslutningsprofil används vid
fönster eller dörranslutning.

Limbricka

P R O D U K T F A K TA
Paneler:
Format:
Tjocklek:
Färg:
Profiler:
Tillbehör:

Utbyggnadsbricka
Tar upp ojämheter
bakom profiler
och paneler.

Homogent compact-laminat
2400 x 1290 mm
5,2 mm
Se leveransprogram
Natureloxerade
Limbrickor, Utbyggnadsbricka

Uppfyller krav enl: EN 438
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F O R M AT

Standard är 2405x1300mm. Kan måttbeställas i andra format.

STOMME UPPBYGGNAD

Kompakt högtryckslaminat 5,2mm tjock. Enligt EN438.

PROFILER

Natureloxerad aluminium med förmonterade plastdistanser och gummilister.
Merparten är för borrade och kapade i rätt längder.

LEVERANS

Med följer alltid monteringsanvisning vid leverans.

BEARBETNING

SPACE kan sågas och borras med vanliga träbearbetningsverktyg med hårdmetallskär. Kanterna kan slipas och poleras men behöver varken målas eller
skyddas på annat sätt mot fukt.

V AT T E N T Å L I G H E T

Det homogena laminatet tål fukt och vatten och angrips inte av mögel eller röta.
Det går tex utmärkt att högtrycks tvätta väggarna, ett krav som många industrier
ställer för kostnadseffektiv rengörning.

SLAGTÅLIGHET

Högtryckslaminatet är ett av marknadens tåligaste byggmaterial. Laminatet har
en hård, motståndskraftig yta som det är oerhört svårt att göra intrycksmärken i.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

A N S V A R S TA G A N D E

Space Våtrumspanel har hög kemikaliebeständig- het, varför det inte kräver
någon speciell skötsel. Starka kalkfläckar tvättas med 10% ättik- eller citronsyra.
Fläckar från färg, märkpennor, nagellack etc. avlägsnas med T-sprit, aceton,
bensin eller tetrakloretylen följt av en efter- tvättning med vatten och allrengörningsmedel. Observera brandfaran och hälsovårdligheten hos lösningsmedel.
Följ tillverkarens föreskrifter. Använd inte stålull, skurpulver eller andra slipande
preparat, de kan ge upphov till blanka fläckar på ytan. Tåligheten hos SPACE
gör det även möjligt att högtryckstvätta systemet.
Vi lämnar ett utvidgat ansvar enligt särskild handling för Space våtrumspanel
under 10 år.

Rätt till ändringar förbehålles.
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